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Ipasem - Construindo um vínculo de confiança, assistindo e protegendo o Servidor Público.

EDIÇÃO 14 - Novembro/Dezembro

INFORMATIVO
do Instituto de Previdência e Assistência

dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Muita perseverança, trabalho e dedicação. Essas são algumas das
palavras mais ouvidas quando se fala na história do Ipasem NH. O Instituto
foi instituído pela Lei Municipal nº154, de 24/12/1992 e em

Sua criação teve como objetivo a prestação serviços de Previdência
Social e Assistência Médica aos servidores públicos municipais de Novo
Hamburgo e dependentes. Devido à grande demanda recebida e à conse-
quente necessidade em ampliar os serviços oferecidos, em 20 de maio de
1994 o Ipasem passou a contar com sede própria, ainda em uso.

Em março de 2001, os procedimentos ambulatoriais passaram a ser
fornecidos na sede, assim como foi inaugurada a Clínica de Fisioterapia.
Pensando na prevenção, em abril de 2004, foi criado o Centro de Qualidade
de Vida. Confira as declarações de alguns dos Presidentes do Instituto.

janeiro de 1993
recebeu suas primeiras contribuições.

Parabéns Ipasem! 20 anos dedicados aos segurados

“Eu fui o primeiro diretor do Ipasem. É muito bom saber que o Instituto está
fazendo 20 anos. A realidade do início foi muito angustiante, pois existia muita
desconfiança. Era algo novo. Agora o Ipasem está consagrado. Conseguimos

montar uma estrutura que acabou sendo modelo para o Brasil, um sistema
conjugado de Previdência e Assistência Médica. Mostramos que toda cidade pode
gerir sua seguridade. Hoje se falarmos com os funcionários municipais, eles não

abrem mão do Instituto que lhes dá segurança”.

“Foi uma gestão enxuta, com 26 colaboradores apenas e muitos desafios, mas
também foi o período de uma rentabilidade financeira muito boa para o Instituto.

Quero ressaltar a importância do Ipasem para seus segurados e dependentes,
tanto na Previdência (com garantia de aposentadoria e benefícios), quanto na

Assistência (que nos assegura na área da saúde). Essa estrutura é muito boa. Não
é por menos que o funcionalismo tem o Ipasem como a sua Menina dos Olhos.

Quero desejar ao Instituto longos anos de vida e a todos os servidores do Ipasem
muita luz e sorte nas tomadas de decisão”.

Janezi Getúlio Mosmann

“Minha gestão foi composta por grandes desafios e
também conquistas que estão até hoje, como a

reabertura do sistema de atendimento médico, nos
moldes que há hoje. Essa remodelação foi trabalho-
sa e causou alguns atritos com segurados, pois eles,
a partir daquele momento precisavam passar pelo
clínico geral, ao invés de marcarem as consultas

diretamente com os médicos conveniados. Mas tudo
passou e hoje vemos que valeu a pena, os segura-
dos estão naturalizados com o sistema existente.
Também foi feita a implementação da Clínica de

Fisioterapia e o projeto do CQV. Quero parabeni-
zar a coragem dos idealizadores Breno Pereira e
Janezi Mosmann e que a gestão atual tenha êxito

em todas as suas atividades”.

José Renato de Oliveira

“Fiz parte da grande revolução do Ipasem. Conseguimos crescer o patrimônio do
Instituto em mais de 700%, pois quando assumimos havíamos recebido muitos

recursos em forma de praças, ginásios e parques. Nos aproximamos do executivo e
houve um avanço nas questões políticas e também de visibilidade. Tranformamos

o Ipasem de algo negativo para positivo, tanto que chegamos à presidência da
ABIPEM, associação que congrega todos os Institutos de Previdência nacionais.

Também conquistamos o nosso quadro próprio de servidos, com o primeiro
concurso. No Ipasem apredemos a ver o todo. É algo pelo qual sou apaixonado”.

Valnei Rodrigues

Matias da Silva Martins

“Defino meu papel de
Diretor-Presidente como uma
missão. É natural passarmos
por momentos de conflitos e

dificuldades. Por isso,
qualifico os relacionamentos
como ponto principal para

buscar soluções. É necessário
o máximo de transparência

com a equipe, com os
Conselheiros e com os

segurados para mostrar que
esse é o momento de unir as
forças e as capacidades. E

assim, dividir as responsabilidades com foco
e eficiência para conseguir cumprir o que está
sendo esperado, considerando a legislação e a

sustentabilidade.
Minha estratégia é sempre tomar decisões

compartilhadas, garantindo resultados positivos.
Primo pelo investimento na qualificação dos

servidores do quadro do Ipasem e dos integrantes
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

O Ipasem só teve crescimento e chegou ao patamar
que está hoje, por que cada Diretor que passou por
aqui se dedicou e fez um ótimo trabalho. O Ipasem
é resultado de esforços coletivos, sempre pensando

no melhor para seus segurados, pois direta ou
indiretamente cuidamos da vida de todos eles.

Quero agradecer o apoio e parabenizar o trabalho
de todos os conselheiros que passaram

pelo Instituto.
Ipasem, parabéns pelos 20 anos de história”.

Eneida Genehr

Presidentes do Instituto
Janezi Getúlio Mosmann

Matias da Silva Martins

De 24/12/1992 a 09/01/1997
De 03/02/1999 a 15/11/2000

De 10/01/1997 a
02/02/1999

José Renato de Oliveira

Nelson Francisco Denicol

De 16/11/2000 a
20/12/2002

De 21/12/2002 a
05/10/2004

Valnei Rodrigues

Eneida Genehr

De 06/10/2004 a
10/08/2011

De 11/08/2011 até o
momento



EDITORIAL

Eneida Genehr
Diretora - Presidente

Neste, que é o último informativo do ano, trazemos boas
notícias e novidades para nossos segurados, bem como
dividimos realizações conquistadas.

Dia 24 de dezembro o Instituto completa 20 anos de
história dedicados aos segurados e dependentes. Foram 20
anos de lutas, desafios vencidos e muitas conquistas. Cada
uma delas com participação dos presidentes e
colaboradores. Quero parabenizar ao Instituto que serve de
exemplo para o Brasil, congregando Assistência e
Previdência.

Espero que gostem.
Uma ótima leitura!

Parabéns a todos funcionários públicos municipais
de Novo Hamburgo! NÓS SOMOS O IPASEM!

Uma boa notícia refere-se às retificações de
aposentadorias. Convido a todos também para interagir
com o Instituto nas redes sociais, que são um grande canal
de aproximação.

Quero aproveitar também para desejar um Feliz Natal e
um Próspero Ano Novo para todos os segurados, seus
familiares e amigos. Que 2013 seja repleto de realizações.

Informativo do Instituto
de Previdência e Assistência

dos Servidores Municipais de
Novo Hamburgo

Eneida
Genehr
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Alberto de Marco
de Carvalho, Cinara de Araújo Vila

e Sérgio Gilmar Klein
Adão

Marcolino Teixeira, Delci João dos
Santos, Érber Rogério Cardozo,
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Inscrições para o Viva Mais

Parabéns Dr. Sinay!
O segundo semestre é de tripla

comemoração para o psquiatra Sinay
Sander, que atua no Centro de
Qualidade de Vida (CQV) e é uma
referência para muitos segurados.

Em dezembro ele completa 50
anos de trabalho dedicados à
Medicina. Já em julho deste ano ele
comemorou 10 anos de serviços
prestados ao Instituto (inicialmente
como clínico geral e, depois, como
psiquiatra) e no dia 28 de outubro, foi
o dia de seu aniversário, quando
festejou 76 anos.

Parabéns pela sua trajetória!!!

O projeto Viva Mais, desenvol-
vido pelo Centro de Qualidade de
Vida (CQV) e pelo Núcleo de
Fisioterapia, continua com
inscrições abertas.

O Viva Mais leva aos órgãos
públicos municipais interessados
uma equipe formada por fonoau-
dióloga, psicóloga, nutricionista e
fisioterapeuta. Nos encontros são
repassadas técnicas que auxiliam
na prevenção de doenças.

Para este ano a agenda do Viva
Mais já está completa, mas como as
inscrições são permanentes, os
interessados podem reservar vagas
para 2013.

Não há custos, nem
para os servidores, nem para as
entidades. Informações pelo site:,

.

Inscreva seu local de
trabalho no Projeto Viva Mais pelo
e-mail susane@ipasemnh.com.br,
e receba nossas oficinas de quali-
dade de vida!

www.ipasemnh.com.br/vivamais



Cantinho do

Segurado

Se você tem algum talento, e quer divulgar aqui
também o seu trabalho, envie sugestão para o e-
mail contato@ipasemnh.com.br.

O segurado José
Maurício de Assis
Espinosa é um artista
nato: dedica-se à
p i n t u r a d e s d e a
infância, escreve
poesias há cerca de 10
anos e também já
atuou em peças de
teatro. “Já me aventu-
rei em crônicas, mas
meu foco é a poesia”, conta José Maurício,
que cursa a faculdade de Teologia, pela
ETED (Campinas -SP). Ele revela também a
facilidade que tem em escrever: “A
inspiração vem do cotidiano. Às vezes surge
uma palavra e dela sai o restante do poema”.

Conheça mais poesias no seu blog:
www.avozdapalavra.blogspot.com. Na foto,
José Maurício com mais uma de suas
produções, a poesia abaixo e o desenho feito
especialmente para o Cantinho.

A EQUILIBRISTA

Um coração puro...
Um sorriso de criança...

Vem com toda beleza de sonho doce,
Acalentando-me na travessia íngrime,

Porém serena... Silenciosa,
Quase que graciosa ... Feito bailarina,

Passo de encanto e delicadeza...
Num pé calejado... Sofrido pelo costume...

Pela repetição... Pelo exercício...
O corpo como um pêndulo,

Com toda força...
Ritmado o encanto e a beleza,
Ela foi equilibrista, dança...

Lembrando o som da música
que a conduzia

Cada passo... Cada acorde,
Toda a emoção

expressando a canção em movimento,
E eu, feito criança, me alegro com tudo,

O espetáculo se desvenda, se revela,
Meus olhos brilham outra vez...

Me embalo leve..
Me mexo livre, embalado ao som

do meu coração
Livre... Um coração puro
E um sorriso de criança...

Ipasem nas  redes sociais:
conectado aos segurados

O Ipasem NH conta agora
com novos canais de comunicação
com seu público: o Twitter, o
Facebook e o canal do Instituto no
Youtube oficiais do Instituto.

As três ferramentas
buscam aproximar ainda mais os
segurados ao Ipasem, facilitando a
divulgação de notícias e decisões.

Conforme a Diretora-
Presidente, Eneida Genehr, é
preciso usar todos os meios para
informar o segurado e o Twitter, o
Youtube e o Facebook, vêm a
ajudar de forma rápida e direta.

E m b r e v e o u t r a s
novidades entrarão no ar no canal
doYoutube.

Siga o Twitter do Ipasem pelo @IpasemNH, curta a página do
Instituto no Facebook (www.facebook.com/ipasemnh) e

assista aos vídeos pelo www.youtube.com/ipasemnh.

Efetuada retificação de aposentadorias
O Ipasem NH efetuou a retifica-

ção nas aposentadorias de servidores
celetistas estáveis que estão aposen-
tados e haviam perdido a vantagem
pessoal que recebiam desde 1992.

Em reunião realizada no dia 21 de
setembro, a notícia foi comunicada
aos segurados pela diretora-
presidente do Instituto, Eneida
Genehr; pela coordenadora de
Benefícios e Recursos Humanos,
Silvana Brandalise; e pela coordena-
dora Jurídica, Rosana Seger.

Estiveram presentes Dóris Maria
Glaeser e Bernadete Rohr, Aloi José
Alves e RoniAntônio Marins.

Alguns aposentados tiveram suas
aposentadorias reduzidas e a partir de
agora, haverá o retorno desta vanta-

“Eu estava certa de que
um dia ia ser reconhecido
esse direito. Veio em boa

hora”, comenta a aposenta-
da Bernadete Rohr. “Já

penso no que  posso investir
com esse valor”, comple-

menta Dóris Glaeser.

CONQUISTA

gem. “Quando achamos que algum
fato é injusto, um empenho especial
é dedicado. Isso sempre me inco-
modou, pois mesmo contribuindo
os segurados foram prejudicados”,
comenta a diretora.

Conforme a coordenadora
jurídica, apesar do Tribunal de
Contas ter solicitado a justificativa
do pagamento da verba na aposen-
tadoria, o Instituto conseguiu
reverter administrativamente o
apontamento.

Os valores já estarão disponíveis
no próximo pagamento. A decisão
deverá atingir também os servido-
res que estão na ativa, pois terão
assegurado o direito quando se
aposentarem.



IPASEM-NH
VISÃO:

VALORES:

MISSÃO:

OBJETIVOS:
- COLABORADORES:

- FORNECEDORES:

- COMUNIDADE:

- PATROCINADORES:

- SEGURADOS E DEPENDENTES:

Ser garantia de excelência na gestão da
seguridade social.

- Ética e transparência;
- Compromisso com a instituição;
- Responsabilidade compartilhada;
- Sustentabilidade;
- Melhoria contínua.

Assegurar a excelência das operações de
seguridade social, através  de uma gestão
responsável com equilíbrio atuarial e financeiro.

Desenvolver parcerias
sólidas e confiáveis com benefícios mútuos;

Ser reconhecido como agente
do bem-estar e do desenvolvimento econômico e
social da cidade;

Otimizar os recursos
disponibilizados;

Disponibilizar as operações de seguridade social.

Valorizar e estimular
seu crescimento pessoal e profissional;

Aposentadorias Concedidas
Agosto

Masarino Martins Gonzaga - 03/09
Sara Martinelli Mattivi Segatto - 03/09

Aida de Souza Mesquita - 27/09

Ana Maria dos Santos Pereira - 01/10
Fatima Teresinha Fleck - 01/10

Antônio Carlos Domingues - 08/10
Claudia Mariza Oliveira Serpa - 31/10

Liris Helena de Oliveira - 29/10
Nair Camargo da Silva - 31/10

Nanci Albino dos Santos - 31/10
Pedro Lauderi da Rosa - 01/10

Pedro Paulo Soares - 31/10
Rosane Gruhn de Souza - 31/10
Sinara Duprat Schuster - 01/10

Segurado:
Terezinha de Moraes Rosa

Dependente: Ermídio Emílio
da Rosa

Data: 29/08

Segurado: Luci Franz
Dependente: Roberto Araújo

Data: 29/09

Setembro

Outubro

Antônio Manuel da Silva - 27/08
Daguimar Rodrigues de Carvalho - 27/08

Eva Marina Klase - 27/08
Iracilda Jardim Miranda - 27/08

Cadeira de rodas à
disposição dos segurados

Mais segurança e conforto com
nova cadeira odontológica

Pensões Concedidas
Segurado:

Agnaldo de Araújo
Dependente: Rosane da

Silva Ribeiro
Data: 12/09

Segurado: Sérgio de Lima
Dependente: Roseli Lima

Data: 03/10

Para melhor
mobilidade dos
segurados e seus
dependentes nas
dependências do
I p a s e m , o
Instituto disponi-
b i l i z a u m a
cadeira de rodas
aos que necessi-
tarem.

Para fazer uso
de la , deve-se
solicitar ao guarda que estiver na portaria, que
ele, ou abrirá o portão (para ir ao setor de
Fisioterapia) ou a porta de acesso na entrada do
prédio (para os demais setores).

“É muito bom, ajuda e muito no desloca-
mento”, comenta Mariasinha Martins
Gonzaga, esposa do segurado Masarino
Martins Gonzaga (foto).

O setor de Perícia
Odontológica do Ipasem
conta com nova cadeira
odontológica.

Conforme o cirur-
gião-dentista, Pedro
Roese, a cadeira anterior
já não supria mais às
n e c e s s i d a d e s , p e l o
grande tempo de uso que
tinha. “O novo equipa-
mento é mais moderno e
garante mais segurança e
conforto aos segurados em atendimento, além de facilitar o trabalho
realizado”, comenta.

Um dos pontos positivos conquistados com a vinda da cadeira, diz
respeito à praticidade nos atendimentos. Com a nova cadeira, o com-
pressor (responsável pelos processos com água e ar) fica no consultório.
“Antes era preciso ir a outra sala para ligar ou desligar o compressor.
Agora o processo é mais rápido”, conta.


